


ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ:  
“Supply and Dance” 

Βαξδάινπ Διέλε, Ph.D., ΠΔ09, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παηξώλ 

Υξηζηνπνύινπ Μαξία, M.Ed., ΠΔ06, Πεηξακαηηθό Λύθεην Παηξώλ 



 Δκπιεθόκελα Γλσζηηθά 
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 Σίηινο Μαζήκαηνο: “Supply and 
dance, Man!!”  

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Οι Επιχειρήσεις,  
  (Υποενότητα: Η τιμή των αγαθών, 
σελ.47) 
 

 

 

 

 

 

 

Η Γηαζεκαηηθή καο Γηδαζθαιία 



 Υξόλνο Τινπνίεζεο: 14-11-2018 

 Σόπνο:  Δξγαζηήξην ΗΤ ηνπ 
Πεηξακαηηθνύ ΓΔ.Λ. Παηξώλ 

Γηάξθεηα (): 2 δηδαθηηθέο ώξεο  

Μαζεηέο: 30  

 (Α2 ηάμε,15-16 εηώλ,  

  κεηξηθή γιώζζα:                     
Διιεληθά)  

 
 



Ρόινο Δθπαηδεπηηθώλ: 
δηακεζνιαβεηηθόο 

Μέζνδνο Δξγαζίαο: 
νκαδνζπλεξγαηηθή 

 Γιώζζεο Δξγαζίαο: Διιεληθά 
& Αγγιηθά 

 Δπίπεδν ζηα Αγγιηθά: Β2-Γ2 

 

 

 

 

 

 



 Γισζζηθέο Γεμηόηεηεο (Αγγιηθά): 
Listening,Viewing, Speaking, 
Reading and Writing (integrated) 

 Δπνπηηθά Μέζα: Πίλαθαο, video 
(από Γηαδίθηπν), Infographic, 
Η/Τ, βηληενπξνβνιέαο θαη Φύιια 
Δξγαζίαο (πνπ δεκηνπξγήζακε νη 
θαζεγήηξηεο)  

 

 



 Βαζηθόο θνπόο:  

  νη καζεηέο/ηξηεο λα:  

1) θαηαλνήζνπλ βαζηθά πξνβιήκαηα 
ηεο νηθνλνκίαο, όπσο απηό ηεο 
θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 
ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ. 

2) εμαζθεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε θαη 
ρξήζε απζεληηθήο Αγγιηθήο 
γιώζζαο γηα ξεαιηζηηθνύο 
ζθνπνύο.  

 



 Δπηκέξνπο Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 

  

 

 

 

 Η πεξηγξαθή θαη αλάιπζε 
ηνπ ηξόπνπ δηακόξθσζεο 
ησλ ηηκώλ   

 ε δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ 
ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
δήηεζεο  

 ε αηηηνιόγεζε ηεο ηζρύο 
ηνπο  



 Η θαηαλόεζε ησλ 
ζπλαξηεζηαθώλ ζρέζεσλ κέζσ 
πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ (πηλάθσλ 
–γξαθεκάησλ) όπσο παξαζηαηηθά 
παξνπζηάδνληαη ζηα: video, 
infographic, Πίλαθα ζην ΒηΜ. 



Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
γισζζηθώλ δεμηνηήησλ 
θαη ζηξαηεγηθώλ ζηελ 
αγγιηθή γιώζζα 
(developing listening and 
viewing) 

 

Η εηθαζία (guessing) 
πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο θαηαλόεζεο 

 

 

 

 



Η εμνηθείσζε κε νηθνλνκηθνύο 
όξνπο ζηα Διιεληθά-Αγγιηθά 
(vocabulary practice: terms) 

 
Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

δηεζλνύο δηάζηαζεο ηεο 
Αγγιηθήο γιώζζαο (English as 
a lingua franca) 

 
H εμνηθείσζε κε θπζηθνύο 

νκηιεηέο θαη ηηο πξνθνξέο 
ηνπο (various accents) 
 
 

 



 Η θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθώλ  

   ηθαλνηήησλ  

 

 

 H θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

 

 



Η θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ –αμηώλ κέζα 
από ηελ Σέρλε (Μνπζηθή-Υνξόο): 

 



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Αλάπηπμε βαζηθήο νξνινγίαο, γισζζηθώλ 
δνκώλ θαη ζρεηηθώλ ελλνηώλ  

ηεο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ζεσξίαο  
ζηελ Αγγιηθή θαη Διιεληθή γιώζζα  

κέζα από πνιπηξνπηθά θείκελα θαη  
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό  

 



 Ο νόμος Προσυοράς και Ζήτησης, ε τιμή 
ισορροπίας, ην πλεόνασμα θαη ην έλλειμμα 
παξνπζηάδνληαη κε επράξηζην ηξόπν, κέζσ 
κνπζηθνρνξεπηηθνύ βίληεν ζηα Αγγιηθά (κε 
βαζηθνύο πξωηαγωληζηέο δπν λένπο).   
 

 
 

 

 Πξνθαηαβνιηθόο νξγαλσηήο: ε έλλνηα ηεο 
αγνξάο (δηδάρηεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
παξαζέκαηνο ζει.17). 
 





Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο παξαθηλνύληαη λα:  
 απαληήζνπλ ζην Φύιιν Δξγαζίαο θαη ζην 
πιεξνθνξηαθό πιηθό (INFOGRAPHIC - 
πξόζζεην ππνζηεξηθηηθό πιηθό),  
 εθθξάζνπλ θαη ζπδεηήζνπλ ηηο απόςεηο 
ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηηο 
νκάδεο ηνπο θαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 
 

 
 



 Φύιιν Δξγαζίαο 

 







ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο εκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή αμηνπνίεζε  

ησλ Αγγιηθώλ θαη ηεο Σέρλεο (Μνπζηθή, Υνξόο),  

θαη κε έκθαζε ζε ελόηεηεο νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ,  

επηδηώθεη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α Σάμεο Λπθείνπ   

λα θαηαλνήζνπλ λέεο έλλνηεο, θαη ζέκαηα  

ηνπ ελ ιόγσ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ,  

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο,  

ρσξίο απηό λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο επηζηεκνληθήο 

εγθπξόηεηαο. 

 



Σηε βάζε απηή, νη  εθπαηδεπηηθνί ηωλ δπν 
δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλωλ αμηνπνηνύλ ην 
εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηηο θαηάιιειεο 
κεζνδνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνλ 
θάζε καζεηή λα:  
 πεξηγξάςεη θαη εξκελεύζεη νηθνλνκηθά 
θαηλόκελα θαη δηαδηθαζίεο, 
 εθαξκόζεη ηε γλώζε ζε θαηαζηάζεηο ηεο 
ζύγρξνλεο θαζεκεξηλήο δσήο. 



Με ηνλ ζρεδηαζκό λέωλ παηδαγωγηθώλ εξγαιείωλ  
(ρξήζε δηαδηθηύνπ, video, θ.ά.),  

νη καζεηέο δηεπθνιύλνληαη  
ζηελ αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε  
δεδνκέλωλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ  

ώζηε κε  
ηελ ελεξγό θαη επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο  

λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα  
κεξηθέο βαζηθέο αξρέο θαη λόκνπο.  

 



Με ηελ ελ ιόγω δηδαθηηθή πξόηαζε θαη κε ηελ 
παηδαγωγηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαζεκαηηθήο 
πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο, κέζω θαη ηωλ λέωλ 
ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη πνιπκέζωλ,  
δηαθαίλεηαη όηη: 
  

εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ  
κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ πξωηνβνπιίεο 

ζπλεξγαδόκελνη   
γηα ηελ πινπνίεζε ελόο 

θνηλνύ βξαρππξόζεζκνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο  
 

ώζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε ζρνιηθή πξάμε. 



Η Σέρλε (Μνπζηθή-Υνξόο):  
 

- Γίαπινο θηλεηνπνίεζεο άιισλ 
πεξηνρώλ γλώζεο 
- Μέζν έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη 
θηλεηνπνίεζεο γηα ελεξγό δξάζε 
- Αληαλάθιαζε θαζεκεξηλήο δσήο  
- Μέζν βίσζεο νηθνλνκηθώλ όξσλ 
- Μέζν ελζσκάησζεο θαη θνηλσληθν-
πνίεζεο (ζηελ ηάμε – θνηλσλία) 




